
  جميعا  انفروا أو ثبات فانفروا حذركم خذوا آمنوا الذين أيها (( ياتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

هذه اآلية أظن ذكرت لكم املؤمن كيس فطن هل ذكرته حديثا أو كالما ؟ كالما ، حديثا ؛ على كل  عند )) .

، ذكره يف شرح جامع الصغري حال من فهم مين أنا قلته حديثا فهو ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ما معىن  .لكن معناه صحيح وقال إنه فيه راوي كذاب ، فيكون احلديث موضوعا  ( المؤمن كيس فطن حذر )

معناها متفرقني ؟ ... ؛ يعين إذا انفروا متفرقني  (( إثباتا ))؟ متفرقني ؛ الدليل على أن  (( فانفروا ثبات ))قوله: 

هل اخلطاب هنا للعموم ؟ يعين كل الناس جيب عليهم أن ينفروا ؟ ... ؛ الدليل ؟ اآلية ؛ وهي ؟  أو جمتمعني .

 قومهم ولينذروا الدين في ليتفقهوا طآئفة منهم فرقة كل من نفر فلوال كآفة لينفروا المؤمنون كان (( وما

  .يحذرون ))  لعلهم إليهم رجعوا إذا

؛ فصارت التبطئة هنا لنفسه  ؟ معناه أن اهللا عزوجل أخرب (( وإن منكم لمن ليبطئن ))ما معىن قوله تعاىل: 

 الالم ؟ موطئة  (( وليبطئن ))الالم يف قوله " ملن " الالم الم ...إعراا ؟  (( وإن منكم لمن ليبطئن ))ولغريه .

  للقسم ... 

؟ يدل على أيش ؟ يعين ويش معىن هذا التقسيم ؟  ن أصابكم ))لئ(( فإن أصابتكم )) (( و التقسيم يف قوله: 

أي لكن هذا التقسيم  أي هزمية ؛ (( فإن أصابتكم ))ويش يدل عليه على أن الرجل ناصح أو فاضح أو ماذا ؟ 

  يدل على افتخاره بقوله ؟ افتخاره ... ؛ صحيح نفس اآلية متضمنة هلذا . حلال هذا الرجل ماذا يدل عليه ؟

القسم الثاين حلاله ؟ القسم الثاين يوضح أنه م ... لو أصيبوا بالنصر أصبح حاله  (( ولئن أصابكم ))لكن قوله: 

نادم على حاله ؛ وعلى كل حال أظن إن املسألة واضحة يدل على أن ... أما لو أصيبوا النصر فإنه يصبح 

الرجل ال يريد القتال يف سبيل اهللا إمنا يريد أيش ؟ الدنيا ، إن أصابتهم مصيبة افتخر أنه جنا وإن فاته النصر قال 

إذا هم  (( فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منهايا ليتين كنت معهم ؛ فهو يشبه من قال اهللا فيهم: 

إشكال أين جواب الشرط يف إن ؟ أو ما  (( ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن )).يف قوله: يسخطون )) 

  وصلناها ؟ طيب .

(( ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم قال اهللا تعاىل: 

(( شرطية لوجود إن ، وقسمية لوجود الالم ؛ فالالم يف قوله: اجلملة شرطية وقسمية ،  . فأفوز فوزا عظيما ))

واقعة يف جواب القسم وقد تنازعها الشرط والقسم فهل  (( ليقولن )) موطئة للقسم ، وإن شرطية ، و ولئن ))

  جنعلها للقسم أو جنعلها للشرط ؟ يوضح ذلك ابن مالك رمحه اهللا يف قوله:

   جتماع شرط وقسم     جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى ا                      



أين املؤخر هنا ؟ الشرط فجواب الشرط حمذوف والذي بقي جواب القسم ؛ وهلذا قرن اجلواب بالالم ومل يقع 

جمزوما جوابا للشرط ؛ وهذا قاعدة عند النحويني أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه حيذف جواب املؤخر إما الشرط 

يقم عمرو : واهللا إن قام زيد ، أيهما مؤخر ؟ اجلواب: ليقومن عمرو ؛ وتقول: إن قام زيد واهللا وإما القسم ؛ تقول

 (( ولئن أصابهم فضل من اهللا ))يقول:  ؛ املهم املؤخر هو الذي حيذف جوابه ، هذه قاعدة عند النحويني .

(( كأن لم يكن ويف قراءة  لم تكن ))(( كأن أي هذا املبطل  (( ليقولن ))الفضل هنا يراد به النصر والغنيمة ؛ 

(( ليقولن )) (( هذا مقول القول ، مقول قوله  (( يا ليتني كنت معهم ))أي حمبة وصحبة بينك وبينه مودة )) 

بفاء السببية على رأي  والفعل هنا منصوب (( فأفوز فوزا عظيما ))أي أمتىن أين معهم  يا ليتني كنت معهم ))

نهم ؟ الكوفيني ؛ وبأن مضمرة بعد الفاء على رأي املقعدين البصريني ، فالتقدير: فأن ذوي التسهيل واليسر ، م

ومعىن اآليات أن هذا القسم من الناس  أفوز فوزا عظيما ، وإمنا نصب الفعل بذلك ألنه واقع يف جواب التمين .

م مصيبة افتخر واحتقركم الذي يبطئ نفسه ويبطئ غريه فال خيرج للقتال يف سبيل اهللا يبقى متفرجا إن أصابك

لكونكم خرجتم يف حال خذلتم فيها ، وافتخر لكونه جنا من هذه املصيبة ؛ وإن أصابكم فضل فحينئذ يتمىن أن 

يكون معهم ليفوز بالفضل الذي هو النصر والغنيمة ؛  وحينئذ نعلم أن هذا الرجل ال يقصد القتال يف سبيل اهللا 

اجلملة ال خيفى أا مجلة معرتضة ولكن  كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ))  ((وإمنا يقصد الدنيا فقط ؛ وقوله: 

؟ اجلواب: قال كثري من املفسرين إن حملها ما قبلها ، واملعىن: كأن م تكن بينكم وبينه مودة هل حملها هذا املكان 

ليس شيء أفصح من  قد أنعم اهللا علي ؛ ولكن الصحيح أا ليس فيها تقدمي وتأخري وأن مكاا هو مكاا و 

كتاب اهللا وأنه يقول كأن مل تكن بينكم وبينه مودة يعين كأنه ال يريد أن يبني أن متنيه لكونه معنا من أجل املودة 

اليت بيننا وبينه ولكن من أجل ما حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة ؛ وأما املودة فكأا قطعت حىت يف 

ألنه  (( فأفوز فوزا عظيما ))؛ والفوز يف قوله:  ر كأن مل تكن بينكم وبينه مودةهذه احلال اليت فيها الفوز بالنص

يرى أن أكرب شيء هو الفوز يف الدنيا فقط ؛ واحلقيقة أن الفوز األعظم الذي ال فوز أكرب منه هو ما ذكره اهللا يف 

وخالصة اآليتني:  . الغرور ))(( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع قوله: 

 أن من الناس من هو منافق ال يريد القتال يف سبيل اهللا وإمنا يقاتل ألجل الدنيا ، فإن أصابتهم مصيبة هزمية وذل

العكس وانتصرمت وأصابكم افتخر عليكم واحتقركم وقال قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيدا ؛ وأما إذا كان 

(( يف قوله تعاىل:   .تمىن أن يكون ليفوز الفوز العظيم الذي هو غاية وهو النيل من الدنيا حينئذ يفاهللا من فضل 

دليل على أن  وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شهيدا ))

التكاسل يف اخلري والرتاجع عنه من أسباب النفاق ؛ وهو كذلك ،  والتباطؤ عن اخلري والتكاسل عنه ليس سببا 



(( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما للنفاق فحسب بل هو سبب للظالل والعمى ـ والعياذ باهللا ـ كما قال تعاىل: 

(( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في وقال تعاىل:  ن ))لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهو 

وهلذا جيب على اإلنسان مىت تبني له احلق أن يأخذ به وأال يتهاون لئال يصيبه ما أصاب هؤالء بل أمر مريج )) 

ومن فوائدها: بيان حال صنف من الناس الذين ال يريدون  يسارع ويعمل ، وقد أحسن من انتهى إىل ما سلف .

يف سبيل اهللا وإمنا يريدون الدنيا ، وأم إذا أصيبوا باهلزمية والذل إذا أصيب من كانوا بصدد خروج معه  القتال

افتخروا بأم جنوا من ذلك ، وإن أصيب هؤالء بالفضل والنصر متنوا أن يكونوا معهم ، فيكون مرادهم الدنيا 

يف سبيل اهللا فإنه على عكس من ذلك ، إذا أصيب وليس مرادهم القتال يف سبيل اهللا ؛ أما الذي مراده القتال 

(( وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء مبصيبة فاستشهد فإنه ينتقل من حال إىل أفضل منها 

سأل اهللا أن يؤتيه من فضله وجعل هذا عونا على وإن أصابه فضل ونصر محد اهللا عزوجل و  عند ربهم يرزقون ))

 (( فليقاتل في سبيل اهللا الذي يشرون الحياة الدنيا باآلخرة ... )) (( فليقاتل ))ل اهللا تعاىل: مث قا طاعته .

الفاء عاطفة وتدل على ارتباط ما بعدها مبا قبلها واالرتباط واضح بأن الذي قبلها فيه ذكر من ال يريد القتال يف 

الم  (( فليقاتل ))يل اهللا ؛ والالم يف قوله: سبيل اهللا ؛ أما هذه ففيها ذكر الصنف اآلخر الذي يقاتل يف سب

األمر ، وسكنت مع أا مكسورة لوقوعها بعد الفاء ، والم األمر تكسر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو مث مثل 

مث ليقضوا وليوفوا  (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ))ومثل قوله تعاىل:  (( فليقاتل ))قوله تعاىل هنا: 

(( ليكفروا بما آتيناهم لتعليل اليت تسمى الم كي فإنه جيب أن تكون مكسورة بكل حال مثل قوله: خبالف ا

(( الذين جيب أن تكسرهم ، وال تقل: وليتمتعوا ؛ ألنك إذا قلت هكذا اختلف املعىن  ؛ وقوله:  وليتمتعوا ))

ون مع أا يف لغتنا العامية مبعىن مبعىن يبيع (( يشرون ))وقوله:  (( يقاتل ))فاعل  يشرون )) (( الذين ))

(( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء يبيعون ، ومن هذا قوله تعاىل:  (( يشرون ))يشرتون وليس كذلك 

(( الذين يشرون الحياة أما إذا كان آخذا فيقال: اشرتى ، فاملعطي شاري واآلخذ مشرتي ؛  مرضات اهللا ))

الدنيا باآلخرة فيجعلون البدل بدل حياة الدنيا هي اآلخرة ، وهؤالء هم الذين أي يبيعون احلياة  الدنيا باآلخرة ))

(( بل اغتنموا األعمار وهم الذين اكتسبوا يف احلقيقة أن أخذوا اآلخرة بالدنيا ، ومل يكونوا كالذين قال اهللا فيهم 

ية والفعل بعدها جمزوم " من " هذه شرط (( ومن يقاتل )) . تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى ))

فهي معطوفة على فعل الشرط  (( فيقتل أو يغلب ))أما  (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))وجواب الشرط قوله: 

أي أي إنسان يقاتل يف سبيل اهللا وهو الذي قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا   (( ومن يقاتل في سبيل اهللا ))، 

غلبه  وسلم فيقتل أو يغلب ، إن قتل فهو شهيد أو غلب فهو فائز وال كما فسر ذلك النيب صلى اهللا عليه وآله 



أجره ؛ وهلذا قال: (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فهو غامن على كل حال إن قتل قتل شهيدا وإن غلب غلب 

(( ومها الشهادة أو النصر والغلبة  (( قل هل تربصون إال إحدى الحسنيين ))سعيدا ، وهذا كقوله تعاىل: 

(( فيقتل أو ؛  متربصون )) معكم إنا فتربصوا بأيدينا أو عنده من بعذاب اهللا يصيبكم أن بكم نتربص ونحن

أي ثوابا عظيما ، ومسى اهللا تعاىل الثواب أجرا تشبيها له بأجر العامل الذي  يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))

لك أن اهللا تعاىل التزم بإثابة هذا العامل كما يستأجره اإلنسان لعمل شيء ما مث يعطيه أجره ، واملقصود من ذ

يلتزم املستأجر بإعطاء العامل أجره ؛ وهلذا مسى اهللا العمل له قرضا مع أن اهللا ال حيتاج ، ومسى الثواب عليه أجرا  

( : هو أجر اجلنة كما قال النيب عليه الصالة والسالم (( أجرا عظيما ))كأنه استأجر أجريا ليعطيه أجره ؛ وقوله: 

يف هذه اآلية الكرمية  يعين يف اجلنة ، وهذا هو األجر العظيم . إن اهللا أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة )

؛  ومن فوائدها: وجوب إخالص النية يف القتال . (( فليقاتل ))فوائد ؛ منها: وجوب قتال األعداء ؛ لقوله: 

هم من يقاتل شجاعة ، ومنهم من يقاتل محية يعين عصبية ووجه ذلك أن املقاتلني من (( في سبيل اهللا ))لقوله: 

لقوميته أو وطنه ، ومنهم من يقاتل لريى مكانه أي مراعاة ، فسئل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ذلك 

إذا القتال يف سبيل اهللا هو القتال لتكون   ( من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )فقال: 

هللا هي العليا ؛ وهل املعىن ليؤمن الناس ؟ اجلواب: ال ، لتكون كلمة اهللا هي العليا إما باإلميان بإميان كلمة ا

(( قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما املقاتلني وإما بذهلم وبذهلم اجلزية ؛ لقوله تعاىل: 

 ن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذي

بيان علو مهة هؤالء املقاتلني وهو أم يبيعون احلياة الدنيا باآلخرة ، وهذا من قوة إميام وصدق  ومن فوائدها: .

ن إنسان عزائمهم وعلو مهتهم ؛ ألم يؤمنون بأن هناك آخرة وعندهم عزمية قوية يغلبون ا أهوائهم وإال فكم م

يغلب جانب احلياة الدنيا ويقول درهم منقود خري من ألف درهم موعود ـ والعياذ باهللا ـ والشك أن هذا يدل على 

هو خري مما نقد له لكان يعمل له ويعلم أنه ليس  عدم إميانه وإال لو أنه مؤمن لكان هذا املوعود الذي وعد به

بينه وبني هذا املوعود إال القليل من الزمن وأن ما حيصل له من املنقود ال يساوي شيئا بالنسبة للموعود حىت قال 

والسوط ليس ( لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ) النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

أو الدنيا اليت أنت يف عهدها بل الدنيا من آدم من  خري من الدنيا كلها وما فيها وليست دنياك أنتبطويل وهو 

أوهلا من قبل آدم أيضا من أوهلا إىل آخرها موضع سوط أحدنا يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ، فهذا هو العاقل 

(( ومن يقاتل في ناجح على كل حال ؛ لقوله:  ومن فوائدها: أن املقاتل يف سبيل اهللا احلازم املؤمن الصادق .

ومن  فهو غامن ناجح يف كل حال سواء قتل أو غلب فهو على أجر عظيم . سبيل اهللا فيقتل أو يغلب ))



وجه ذلك ضمري اجلمع ؛ ألننا نعلم أن اهللا إله  (( فسوف نؤتيه ))فوائدها: بيان عظمة الرب عزوجل ؛ لقوله: 

   عزوجل من ضمائر اجلمع فاملراد ا التعظيم .واحد فكل ما أضيف إىل اهللا

  هل حقوق اآلدمي تسقط بالشهادة يف سبيل اهللا ؟ السائل :

مسريه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل عن الشهادة فقال تكفر كل شيء ، مث انصرف السائل  الشيخ :

أن حقوق اآلدمي ال تسقط بالشهادة وهو   فدل هذا على ( إال الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا )فناداه فقال: 

كذلك ألن حقوق اآلدمي البد أن تؤدى إليه ؛ لكن ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن من أخذ أموال 

  الناس يريد أدائها أدى اهللا عنه .

  سؤال عمن يقصر يف النصيحة حىت يقع يف التخذيل ألخيه ؟ السائل :

يل النصيحة فليس من باب التبطئة ؛ أما إذا قاله يريد أن خيذله وهو يعلم أنه لو هذا إذا قاله على سب الشيخ :

ذهب إىل ذلك احملل استفاد وأفاد فهو يدخل يف ذلك ؛ أحيانا يستشريك رجل وتعلم أنه ليس من املصلحة أن 

يانا تقول يذهب إما لعدم جدوى أو ألسباب أخرى فهذا ليس من باب التبطئة ، هذا من باب النصيحة ؛ وأح

  ال تذهب ، ليس هلذا الغرض لكن تريد أن ختذله فهذا ال جيوز .

فقد جعل اهللا املنافقني من مجلة املؤمنني فما اجلواب (( وإن منكم لمن ليبطئن ... )) يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟

اجلواب عن هذا أن اهللا خياطب الناس عموما واملنافقون كما تعلم أم مؤمنون فهم منا يف الظاهر وليس  الشيخ :

  ؟ العموم .يف احلقيقة ؛ فما املقصود من منا 

    اآليات السابقة .ينامناقشة عن مع

  ؟  (( وأولي األمر منكم ))ماذا مل يعد اهللا عزوجل الفعل يف قوله:  الشيخ : ل

  ألن طاعة والة األمور طاعة اهللا سبحانه وتعاىل وتابعة لطاعته وليست مستقلة . الطالب :

(( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهللا وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قال اهللا تعاىل: 

  ملاذا مل يقل: رأيتهم ؟ ))

  هذا إظهار يف موضع اإلضمار ؛   الطالب :

  ؟  ومن فوائده الشيخ :

  موضع الضمري بالوصف ويفيد أيضا العموم ،  الطالب :



معناه أنه  (( رأيت المنافقين ))وأم منافقون ؛ لو قال: رأيتهم ، ما تدري أم منافقون لكن ملا قال:  الشيخ :

 عليهم أم منافقون ، وإن شئت فقل احلكم على مرجع الضمري ذا الوصف ؛ الثالث ؟ العموم يعين أن كل من

  صد عن الرسول فهو منافق .

أقسم اهللا عزوجل أنه ال يتم اإلميان إال بأمور ثالثة بالنسبة لتحكيم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟  الشيخ :

(( حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  الطالب :

(( .  

  ثة ؟ما الفرق بني هذه الثال الشيخ :

أول شيء التحكيم حبيث ال يتحاكمون إىل غريه مهما بلغ يف العقل والذكاء ؛ الثاين أن ال جيدوا   الطالب :

  حرجا ، يعين ضيقا مما حكم به ؛ 

  الثالث ؟  الشيخ :

  الظاهر حبيث ال حيصل منه املعارضة .التسليم  الطالب :

يف  عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ))(( ولو أنا كتبنا يف قوله تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  لو حتتاج إىل جواب للشرط فما جواا يف هذه اآلية ؟

  جواب الشرط حمذوف والتقدير: ولو ثبت أم ؛  الطالب :

  ال فعل الشرط ؛ الطالب :جواب الشرط حمذوف ؟  الشيخ :

  أنا أسأل عن جواب الشرط ؟ ج  الشيخ :

  ؛ (( ما فعلوه ))ملة  الطالب :

منفية  ملاذا مل تقرتن يف جواب لو مع أا تقرتن ا أو مع أن اجلواب يقرتن بالالم ؟ ألن اجلملة هنا  الشيخ :

  ؛ إذا نأخذ من هذا قاعدة أنه إذا كان جواب لو مصدرا بال نافية مل يقرتن بالالم .والالم يف ثبوت األمر 

  بالالم أو ال ؟  إذا كان مثبتا فهل يقرتن الشيخ :

  جيوز فيه الوجهان: االقرتان وعدمه . الطالب :

  اتل علي آيتني من آيات اهللا تدل على ذلك ؟  الشيخ :

   (( لو نشاء لجعلناه حطاما )) (( لو نشاء جعلناه أجاجا ))سورة الواقعة قوله تعاىل:  الطالب :

  صحيح . الشيخ :

  من املراد بالرسول ؟ والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم ))(( ومن يطع اهللا قوله تعاىل:  الشيخ :



  أو حممد ؟  يعين ؟ العموم

  من قواعد التفسري إذا تعارض التفسريان أحدمها خاص و اآلخر عام فبأيهما نأخذ ؟  الشيخ :

عام يدخل فيه اخلاص إذا تعارض القوالن يف التفسري أحدمها عام والثاين خاص أخذنا بالعام ألنه أي ال الطالب :

  وال عكس.

  من الناحية املسلكية ؟ (( ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما ))ما الذي يفيده قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  يفيد اإلخالص بأن اإلنسان ال الطالب :

(( إنما اإلشارة إىل أن اإلنسان ال ينبغي له أن يعتد بنفسه بل يعتقد بأن الفضل من اهللا خالفا ملن قال:  الشيخ :

  . أوتيته على علم عندي ))

(( إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تبارك وتعاىل يف سورة النساء: 

أخذ  س أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان سميعا بصيرا ))أهلها وإذا حكمتم بين النا

العلماء من هذه اآلية أنه جيب على املؤمتن أن حيفظ األمانة يف حرز مثلها وأال يتعدى فيها وال يفرط فكيف 

  م االعتداء عليها .أخذوا ذلك ؟ألنه ال ميكن أداء األمانة إال حبفظها ؛ صحيح ال ميكن أدائها إال حبفظها وعد

من هؤالء  (( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ 

  اليهود ؛ أهل الكتاب ؛  الطالب :

  توافقون على هذا ؟  الشيخ :

  اآلية عامة ، الطالب :

(( بما أنزل يؤخذ من قوله تعاىل:  تشمل املنافقني ؟ تشمل أهل الكتاب واملنافقني ، كيف عرفنا أا  الشيخ :

(( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهللا وإلى الرسول رأيت ؛ قوله تعاىل:  هم يظنون أم آمنوا إليكم ))

.يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف  (( رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ))متام ، نعم هذا  المنافقين ... ))

الوجه  احلموية : إن املتكلمني يشبهون هؤالء الذين حتدث اهللا عنهم يف األربعة األوجه فكيف ذلك ؟ الفتوى

يف هذا البحث يزعمون بأم يريدون احلق وكذلك هؤالء املنافقني يف هذا األمر أيضا  األول أن أهل الكتاب

ن أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا يزعمون اشرتكوا يف دعوى طلب احلق وهم كاذبون يف ذلك ؛ الثاين: يريدو 

فأهل الكالم حكموا أهوائهم واملنافقون حكموا أيضا  ضا أن كال منهم قد حكم طاغوتا .أن يكفروا به ، أي



واملتكلمون إذا دعوا إىل الكتاب والسنة وإىل إثبات ما أثبته اهللا ورسوله رأيتهم يصدون وال حيبون  أهوائهم ؛ ثالثا:

  البحث فيها ؛ الرابع: إذا اطلع عليهم قالوا ما أردنا إال إحسانا وتوفيقا .

  التوفيق بالنسبة للمتكلمني ؟ كيف  الشيخ :

  بني السمع والعقل . الطالب :

إذا قال قائل: إن هذا قد ختلف ألن من  (( وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا )): يف قوله تعاىل الشيخ :

؛ ال بأس لكن أخربهم أنه البد أن يطاع كل  (( ليطاع بإذن اهللا ))ألن اهللا قال:  الرسول من مل يطع بل كذب ؟

هم ليطاع لكن من الناس من يطاع ؛ ال ؛ اهللا أرسلحانه وتعاىل ينقسم إىل قسمني إذن اهللا سب شيء بإذن اهللا ؟

(( وقضى ربك أال تعبدوا إال ؛ هل هلا نظري يف القرآن ؟  ذا شيء آخر ؛ هذه إرادة شرعية ومنهم من ال يطاع ه

نعم ومع ذلك ما عبدوه أكثرهم مل يعبده ؛ لكن  (( وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ))؛ ال ؛  إياه ))

لف مراده ، هذا هو الصحيح ؛ حىت لو كانت الم العاقبة يف الواقع ليس عاقبة  هذه أيش ؟ إرادة شرعية قد يتخ

كذلك ، أحسن أن يقال إا إرادة شرعية أراد اهللا أن يطاع الرسل أراد اهللا أن يعبد ولكن ختلف املراد ؛ بعضهم 

د تكون وقد ال قال إن هذا كقولك: بريت القلم ألكتب به ، وقد تكتب وقد ال تكتب ، يعين هذه إراديت وق

  تكون ؛ لكن ما ذكرناه أحسن .

  فيها قراءتان ؟ (( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ))يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟  (( أن اقتلوا ))بكسر التاء  (( أن اقتلوا )) (( أن اقتلوا )) الطالب :

(( أن بكسر التاء ؟ الظاهر أنك نسيت القراءات ؟  (( أن اقتلوا ))؟  (( أن اقتلوا ))بكسر الالم  الشيخ :

  توافقون على هذا ؟  اقتلوا )) (( أن اقتلوا ))

  نعم ؛ ال ؛  الطالب :

(( أو اخرجوا من ؛ بضم النون ؟ طيب وقوله: أو ؟  (( أن اقتلوا ))وقراءة  (( أن اقتلوا ))فيه قراءة  الشيخ :

  ؟ بكسر الواو وضم الواو ؟  دياركم ))

  إذا كسر النون وضمها وكسر الواو وضمها . الطالب :

  فيها أيضا قراءتان ؟ (( ما فعلوه إال قليل )) الشيخ :

  طيب . (( قليل ))و  (( قليال ))  الطالب :

(( ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء قوله تعاىل: 

  بعض الناس قال إن " مع " مبعىن ؟ والصالحين ... ))


